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WONEN IN EEN BRUISENDE 
EN ONDERNEMENDE WIJK

INHOUD

Van een typische naoorlogse stadswijk schakelt Gageldonk-West om naar 

een hippe, levendige, duurzame en groene woonomgeving. De wijk heeft 

een ruime opzet met brede lanen, veel groen en speelterreinen. Van oudsher 

is Gageldonk-West een echte bruisende en ondernemende wijk. Op elk 

moment van de dag is er volop leven. Bijvoorbeeld in één van de 

ambachtelijke winkels of in een gezellig theehuis. Op de hoek van de straat, 

waar mensen elkaar ontmoeten voor een praatje. Op één van de vele 

schoolpleinen. Of in één van de speeltuinen of parken, waar jong en oud vrij 

kan bewegen. Kortom: een gezellige buurt zoals je die nog van vroeger kent.

WINKELCENTRUM GAGELDONK

Op www.wijmakendewijk.nl
vind je meer informatie
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EEN WARM WELKOM IN BERGEN OP ZOOM

Shoppen, een drankje doen of gezellig uit eten? Bergen op Zoom heeft een prachtige 

historische binnenstad met smalle steegjes en knusse pleintjes vol restaurants, cafeetjes 

en boetiekjes. Ook voor evenementen en festiviteiten ben je hier aan het juiste adres. Van 

concerten, theatervoorstellingen en braderieën tot jaarmarkten, kinderactiviteiten en de 

jaarlijkse kermis: je hoeft je geen moment te vervelen.

Ook buiten de stad is genoeg te zien en te doen. Wat dacht je van een wandeling over de 

Bergse Heide? Een kanotochtje over de Binnenschelde? Of genieten van een zonnige dag 

op het strand of één van de gezellige terrassen aan de Boulevard? Bergen op Zoom is een 

plek waar je je gegarandeerd gelijk thuis voelt!

DE OMGEVING
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CENTRALER WORDT HET NIET

In het hart van de wijk Gageldonk-West maakt het 

verouderde winkelcentrum plaats voor drie imposante, eigentijdse 

appartementencomplexen. Stuk voor stuk prachtige gebouwen met een luxe 

uitstraling door de grote raampartijen, de karakteristieke baksteengevels en 

de stijlvolle buitenruimte in de vorm van een balkon of loggia.

Naast appartementen bieden de twee grootste gebouwen ruimte aan een 

Jumbo supermarkt en Avantage Supermarkt, diverse winkels voor de 

dagelijkse boodschappen en gezellige horecavoorzieningen. Ook heeft het 

nieuwe centrum van Gageldonk een gezondheidscentrum en een Huis van 

de Wijk, dé huiskamer van Gageldonk. Hier komen wijkbewoners, initiatieven 

vanuit de wijk, sociale ondernemers en professionele organisaties samen.

ALLES OM DE HOEK
Om het nieuwe winkelcentrum in Gageldonk-West mogelijk te maken, 

verdwijnt het Piusplein als doorgaande weg. Dat geeft ons de ruimte om 

meer groen toe te voegen aan het centrum. Ook het bestaande Piuspark 

krijgt een nieuwe inrichting. Een pluktuin, beleefpark of speelveld? Daarover 

gaan we graag in gesprek met jou als toekomstige bewoner.

Ook de leegstaande Heilig Hart Kerk krijgt een belangrijke rol in het 

vernieuwde winkelcentrum van Gageldonk. In de toekomst is de planning 

dat de kerk onderdak gaat geven aan een modern gezondheidscentrum

met twee huisartspraktijken, een apotheek, fysiotherapeut en prikpost.

Zo heb je werkelijk alles om de hoek!

HET PLAN
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De wijk Gageldonk-West kenmerkt zich door haar ruime opzet, brede lanen en 

volop plekken om elkaar te ontmoeten. Deze wijk telt van oudsher veel 

ondernemers. Van een hippe koffiebar tot het gezellige theehuis. Samen 

zorgen ze voor een bruisende wijk, waar mensen elkaar ontmoeten in één van 

de speeltuinen of parken. Kortom: een gezellige buurt zoals je die nog van 

vroeger kent.

EEN BRUISENDE WIJK
DE WIJK
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EEN KANS DIE JE NIET WILT MISSEN
Ben jij op zoek naar een modern én betaalbaar nieuwbouwappartement in 

Bergen op Zoom? Dan zit je goed in Gageldonk-West. In blok C realiseren we 

15 koopappartementen, verdeeld over drie etages. 

Een kans die je niet wilt missen.

Van de begane grond tot de bovenste verdieping: jij beschikt over een 

zonnige woonkamer met open keuken, een moderne badkamer, twee of 

zelfs drie slaapkamers en een separaat toilet voor visite. Niet te vergeten je 

eigen buitenruimte in de vorm van een balkon of loggia en een ruime privé 

parkeerplek en berging in de parkeerkelder.

DE APPARTEMENTEN
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Begane grondKelder

N

VERDIEPINGSOVERZICHTEN

In Blok C is er een keuze tussen drie- of vierkamerappartementen. 

Alle appartementen beschikken over een grote, open keuken, een ruime 

woonkamer, een balkon, een comfortabele badkamer, minimaal twee 

slaapkamers en een eigen parkeerplaats.
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A

A

A

Begane grond

Type: A 
Bouwnummers: 0.01, 0.02, 0.03

Woonoppervlakte: circa 81 m2

Balkonoppervlakte: circa 4,4 m2

Parkeerplaats: 1

Aantal slaapkamers: 2

Schaal: 1:50

P

N

0.02

0.01

0.03

Begane grond

B

N

0.05

Type: B 
Bouwnummers: 0.05

Woonoppervlakte: circa 102 m2

Balkonoppervlakte: circa 4,4 m2

Parkeerplaats: 1

Aantal slaapkamers: 3

Schaal: 1:50

P
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Begane grond

AS

N

0.04

Type: AS 
Bouwnummers: 0.04

Woonoppervlakte: circa 81 m2

Balkonoppervlakte: circa 4,4 m2

Parkeerplaats: 1

Aantal slaapkamers: 2

Schaal: 1:50

P

1e & 2e verdieping

A2

A2

A2

N

1.01
2.01

1.02
2.02

1.03
2.03

Type: A2
Bouwnummers: 1.01, 2.01, 1.02, 
2.02, 1.03, 2.03

Woonoppervlakte: circa 83 m2

Balkonoppervlakte: circa 6,5 m2

Parkeerplaats: 1

Aantal slaapkamers: 2

Schaal: 1:50

P
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1e & 2e Verdieping

B2

N

1.05
2.05

Type: B2 
Bouwnummers: 1.05, 2.05

Woonoppervlakte: circa 110 m2

Balkonoppervlakte: circa 6,5 m2

Parkeerplaats: 1

Aantal slaapkamers: 3

Schaal: 1:50

P

1e & 2e Verdieping

A2S

N

1.04
2.04

Type: A2S
Bouwnummers: 1.04, 2.04

Woonoppervlakte: circa 83 m2

Balkonoppervlakte: circa 6,5 m2

Parkeerplaats: 1

Aantal slaapkamers: 2

Schaal: 1:50

P
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ZOALS JIJ DAT WILT
JOUW APPARTEMENT

Jouw nieuwe appartement, daar wil je je wel helemaal thuis voelen. 

Daarom bieden we verschillende opties om jouw nieuwe woning naar 

eigen smaak in te richten. Kies je voor een keuken naar eigen wens? 

En welke tegels leg je op de vloer? Hoe wordt je toiletruimte betegeld? 

Je kunt het allemaal zelf bepalen. Daarnaast is het bij sommige 

appartementen mogelijk om twee slaapkamers samen te voegen. 

benieuwd naar deze extra opties? De makelaar vertelt je graag meer over 

de mogelijkheden.

Voel je thuis
 

richt je nieuwe 
woning geheel naar 

eigen smaak in.
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BEKNOPTE TECHNISCHE OMSCHRIJVING

Inleiding
Deze beknopte omschrijving geeft verkort de technische 

omschrijving weer die onderdeel is van de contractstukken. 

Bij tegenstrijdigheden tussen deze omschrijving en de 

contractstukken geldt wat er in de contractstukken vermeld 

staat. Aan deze beknopte omschrijving kunt u geen rechten 

ontlenen. Dat geldt ook voor de overige inhoud van deze 

brochure.

Aansluitingen nutsbedrijven
De appartementen worden aangesloten op het openbare 

waterleiding-, elektra- en rioleringsnet. De eenmalige kosten 

hiervan zijn bij de aanneemsom inbegrepen.

De appartementen worden niet aangesloten op het 

openbare gasnet. De appartementen zijn voorzien 

van een elektrische lucht-water warmtepomp met 

warmtapwaterboiler die uw appartement verwarmt (met 

koelfunctie) en warm tapwater maakt.

Het systeem zal door middel van een buitenunit energie 

(warmte) uit de lucht onttrekken en deze energie wordt 

gebruikt om warmtapwater te maken en om de woning te 

verwarmen. 

Riolering
De riolering bestaat uit een zogenaamd gescheiden stelsel 

volgens de eisen van de gemeente. Dit houdt in dat het 

regenwater gescheiden van het huishoudelijk afvalwater 

wordt verzameld.

Terreinverhardingen
De entreezijde grenst aan de Kastanjelaan dat in hoofdzaak 

bestaat uit een rijbaan met parkeerplaatsen, groenstroken en 

een trottoir. De omliggende verharding en groen wordt nader 

ingericht door de gemeente. 

Er zijn 16 parkeerplaatsen gesitueerd in de halverdiepte 

parkeerkelder waarbij de inrit zich bevindt aan de 

Populierlaan. De parkeerplaats is toegekend aan uw 

appartement, daarnaast is er nog 1 vrije parkeerplaats 

beschikbaar voor een nader te bepalen bestemming.

Er is geen aparte fietsenstalling, fietsen kunnen worden 

gestald in de eigen bergingen in de parkeerkelder.

Systeemvloeren
De vloer van de parkeerkelder wordt in het werk gestort 

van beton en monolytisch afgewerkt. De begane 

grondvloer wordt uitgevoerd in een geïsoleerde betonnen 

breedplaatvloer met een isolatiewaarde van tenminste Rc 

=3,7 m² K/W. De verdiepingsvloeren worden uitgevoerd 

in betonnen breedplaatvloeren. De vloeren van de 

appartementen worden afgewerkt met een zwevende 

anhydriet dekvloer. 

Metselwerk
De gevels (wildverband en stootvoegloos) worden vanaf 

de fundering gemetseld in een gebakken steen volgens 

monster ter keuze architect/aannemer. Tussen de binnen- en 

buitenspouwbladen van de bovengenoemde gevel wordt 

een luchtspouw aangebracht met daarin isolatie, de totale 

isolatiewaarde van de gevel heeft tenminste een Rc van 4,7 

m2K/W. De dragende binnenwanden worden uitgevoerd 

in gelijmde massieve kalkzandsteenelementen. De niet 

dragende binnenwanden worden uitgevoerd als lichte 

scheidingswanden bestaande uit metalstud of gipsblokken. 

De scheidingswanden tussen de slaapkamers onderling 

worden uitgevoerd met een isolatie index van tenminste 

-20dB

Timmerwerken
De bovenkant van de loggia kozijnen worden aan de 

buitenzijde afgewerkt met vezelcement gevelstroken of 

beplating, type Eternit o.g. Overige (aftimmer)werken worden 

in het werk bepaald. De appartementen worden niet voorzien 

van plinten.

Metaalwerken
Waar dat volgens de constructie berekeningen nodig is 

worden de benodigde stalen balken, kolommen en lateien 

aangebracht. Daar waar vereist, worden de metalen delen 

bekleed met brandwerend materiaal. Boven alle kozijnen in 

de buitengevels komt een stalen latei of geveldrager in kleur 

gepoedercoat. De hekwerken en leuningen t.p.v. de loggia’s 

en trappen in algemene ruimten worden op kleur afgewerkt.  

Buitenkozijnen, ramen en deuren
De buitenkozijnen, -ramen en -deuren worden uitgevoerd 

in hardhout. De voordeuren van de appartementen zijn 

dichte multiplex deuren met een deurspion. De draaiende 

raamdelen worden als draai-kiepramen uitgevoerd.

Binnenkozijnen en deuren
De binnenkozijnen in de gemeenschappelijke ruimten 

worden uitgevoerd in hardhout. De deuren en kozijnen 

in de trappenhuizen worden indien nodig brandwerend 

uitgevoerd. De binnendeurkozijnen in de appartementen zijn 

metalen kozijnen geschikt voor opdekdeuren. Deze kozijnen 

zijn voorzien van glazen bovenlichten. Het bovenlicht in de 

meterkast en technische berging worden uitgevoerd met een 

dicht paneel in de kleur van de deur. De binnendeurkozijnen 

worden voorzien van fabrieksmatig afgelakte witte deuren in 

opdekuitvoering.

Hang- en sluitwerk
Op alle ramen en deuren wordt het nodige hang- en sluit-

werk aangebracht in licht metalen uitvoering. Het hang- en 

sluitwerk van de gevelkozijnen voldoet aan de eisen die 

gelden voor weerstandsklasse 2. Dit houdt onder meer in dat 

het hang- en sluitwerk inbraakwerend is. Daartoe worden 

de scharnieren van buitendeuren en ramen voorzien van 

dievenpinnen en de deursloten voorzien van gelijksluitende 

cilinders. Deurdrangers worden indien nodig geplaatst op 

de deuren in de gemeenschappelijke verkeersruimten. De 

entreedeur van het appartementencomplex, de voordeur van 

het appartement en de deur van de individuele berging, in 

de parkeerkelder, worden voorzien van een cilinderslot die te 

openen is met dezelfde sleutel. 

Betonnen balkons, bordessen en trappen
De balkons van de appartementen (m.u.v. de balkons 

op de begane grond), de bordessen en trappen in de 

gemeenschappelijke ruimten worden uitgevoerd in grijs 

naturel prefab betonelementen, een en ander conform de 

tekeningen. De bovenzijden van deze elementen worden 

uitgevoerd in (antislip) motief en met schrobranden.

Dakbedekkingen
Het dak incl. de balkons van de appartementen op de begane 

grond worden voorzien van een afschotisolatie met een 

gemiddelde isolatiewaarde van Rc=6,3m²K/W, waarover een 

bitumen of kunststof dakbedekking komt. De balkons van de 

appartementen op de begane grond worden tevens voorzien 

van tegels. 

Beglazing
Alle draaiende en vaste glasopeningen in de buitengevels 

van het appartement worden bezet met HR++ isolerende 

beglazing.

Stucadoorwerk
De plafonds van de appartementen, (m.u.v. de meterkast) en 

de wanden boven het tegelwerk in de toiletruimte, worden 

voorzien van structuurspuitwerk kleur wit (de V-naden blijven 

in het zicht). De wanden van de appartementen worden 

behanglaar opgeleverd, m.u.v. de wanden in de meterkast en 

technische berging.

Tegelwerk
De vloer- en wandtegels worden uitgevoerd conform nader 

te verstrekken documentatie en bemonstering.

Vloertegels appartementen
De vloertegels worden geleverd en gelegd op de vloeren van 

het toilet en de badkamer. De vloertegels in de badkamer en 

het toilet worden grijs afgevoegd. Ter plaatse van de douche-

hoek worden de vloertegels (met een maximale afmeting 

van 15 x 15 cm) onder afschot aangebracht. De vloertegels 

worden niet strokend aangebracht met de wandtegels.

Wandtegels appartementen
De wandtegels worden geleverd en geplaatst in:

· het toilet, tot circa 120 cm boven de vloer

· de badkamer, tot het plafond.

Schilderwerk
Het schilderwerk wordt uitgevoerd in de kleuren volgens 

de kleur- en materiaalstaat. Alle buitenkozijnen, ramen 

en deuren zijn af fabriek al “voorbehandeld” en worden 

zowel binnen als buiten in het werk nog eenmaal dekkend 

geschilderd. Alle materialen die fabrieksmatig al zijn 

afgewerkt zoals binnen-deurkoziinen en opdekdeuren 

worden op de bouwplaats niet nader meer behandeld.

Keukeninrichting
De keukeninrichting wordt geheel volgens nader te 

verstrekken keukeninformatie uitgevoerd. U kunt een 

standaard keuken kiezen van Logus.  De keuken wordt na 

oplevering van de woning geplaatst en valt niet onder de 

garantie van de koop- en aanneemovereenkomst.

Sanitair
Het op tekening aangegeven sanitair wordt geleverd en 

aangesloten. Het sanitair is geheel compleet met de 

nodige bevestigingsmiddelen en kranen. De sanitair artikelen 

worden geleverd in de kleur wit.

Showroom
In de showroom van Logus kunt u, indien het standaard 

tegelwerk, sanitair of de standaard keuken niet naar uw wens 

is, het tegelwerk, sanitair en keuken tegen een eventuele 

meerprijs geheel naar eigen keuze aanpassen. 

Vloerverwarming
Het appartement wordt uitgevoerd met laagtemperatuur 

vloerverwarming en passieve vloerkoeling. De woon-

kamer wordt voorzien van een thermostaat voor de 

temperatuurregeling en de slaapkamers worden voorzien 

van een na-regeling. 

Voor een aantal vloerafwerkingen gelden beperkingen. 

Vloerbedekking met een foam- of isolerende laag kunnen de 

warmteoverdracht belemmeren. Laat u vooraf inlichten door 

de leverancier van uw vloerafwerking over de mogelijkheden 

met vloerverwarming en vloerkoeling. Spijkeren of boren in 

de vloeren is bijvoorbeeld niet toegestaan.

Mechanische balansventilatie installatie
Het appartement wordt voorzien van een 

balansventilatiesysteem met warmteterugwinning (WTW). 

De verblijfsruimtes (woonkamer en slaapkamers) worden 

voorzien van verse lucht toevoerroosters in het plafond. 

De lucht wordt vervolgens via de afvoerroosters in het 

plafond van de keuken, toilet, badkamer en technische 

berging afgezogen door gelijkstroomventilator (WTW) 

die in de technische berging wordt geplaatst. De 

afzuigkap(recirculatie) van de keuken mag niet aangesloten 

worden op het WTW-systeem.

Electrische installatie
De elektrische installatie wordt uitgevoerd volgens de 

voorschriften van het stroomleverend bedrijf en de NEN 1010. 

Alle leidingen in de appartementen worden zover mogelijk 

weggewerkt in de wanden en vloeren met uitzondering 

van de leidingen in de meterkast en technische berging. 

De aansluitpunten zijn witte inbouw schakelaars en 

wandcontactdozen. De schakelaars en wandcontactdozen 

worden op circa 105cm boven de vloer aangebracht. In de 

woonkamer en slaapkamers worden de wandcontactdozen 

op circa 30 cm boven de vloer geplaatst. In de hal wordt een 

rookmelder aangebracht voorzien van back-up batterij.

Toegang
De appartementen zijn voorzien van een videofooninstallatie 

in de gang van het appartement welke in verbinding staat 

met de spreek-luisterverbinding inclusief camera t.p.v. de 

entree op de begane grond. Verder is elk appartement nog 

voorzien van een beldrukker nabij de voordeur. 

De toegang van de halfverdiepte parkeerkelder is door 

middel van een elektrische speedgate met loopdeur voorzien 

van stoplichten, detectielus bij uitrijden en handzenders

Lift
Het appartementengebouw wordt voorzien van een 

liftinstallatie (1000 kg lift) met op iedere stopplaats een 

oproepknop en bedieningstableau in de lift.

PV-panelen
Het dak van het appartementencomplex is standaard 

niet voorzien van PV-panelen tenzij dit conform de BENG 

berekening is vereist. 
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VOORWAARDEN GOEDE KOOP
Een goede koop
Het kopen van een woning is voor de meeste mensen een 

belangrijke stap in hun leven. Daarom willen we je graag 

zoveel mogelijk zekerheden verschaffen. 

Lithos bouw & ontwikkeling wil een betrouwbare partner 

zijn, zowel in het traject naar de aankoop van de woning, 

als tijdens de realisatie en na de 

oplevering. Dat is vooral een kwestie van goede afspraken 

over de spelregels en de inzet om die na te leven. Hieron-

der geven we die spelregels globaal weer.

 

Bij de daadwerkelijke aankoop van een woning wordt de 

exacte en voor de overeenkomst geldende 

informatie opgenomen in de bij de notaris 

gedeponeerde ‘depotakte’. Deze akte omvat de garantie-

regeling, de gedetailleerde technische 

omschrijving en tekeningen, de meer- en minderwerklijst 

en de precieze omschrijving van diverse details, zoals het 

sanitair.

Het tekenen van de koop- en
aannemingsovereenkomst
Bij de ondertekening van de koop- en aannemings-

overeenkomst ontvang je een tekening van jouw huis, 

alsmede een technische omschrijving die beiden als 

contractstuk door partijen worden gewaarmerkt en 

daarmee onderdeel zijn van de te ondertekenen koop- en 

aannemingsovereenkomst. Met het ondertekenen van 

deze overeenkomsten verplicht je je tot het betalen van 

de koopprijs, terwijl Zenzo-Lithos B.V. zich verplicht tot 

levering van de gronden (conform de koopovereenkomst) 

en Lithos tot de bouw van het huis (conform de aanne-

mingsovereenkomst)

Bedenktijd
Gedurende één kalenderweek na ondertekening van de 

koop-en aannemingsovereenkomst heb je het recht de 

koop- en aannemingsovereenkomst te ontbinden. De 

zeven dagen bedenktijd gaan in de dag na ondertekening 

van de koop- en aannemingsovereenkomst. Wij verzoe-

ken je een eventuele ontbinding schriftelijk aan ons te 

melden.

Wanneer u moet gaan betalen
Na ondertekening van de koop- en aannemingsovereen-

komst wacht je gewoon af tot wij je een factuur sturen, 

waarop wij de reeds vervallen termijnen in rekening brengen. 

Er zijn dan een aantal mogelijkheden:

1 als je “eigen geld” hebt betaal je de factuur;

2 heb je geen eigen geld en is ook de hypotheekakte nog 

niet gepasseerd, dan betaal je niet. Je maakt 

dan gebruik van het recht op uitstel van betaling, zoals dat 

ook in de koop-en aannemingsovereenkomst staat. Over de 

verschuldigde, maar niet betaalde termijnen wordt de over-

eengekomen rente berekend, die bij de notariële 

eigendomsoverdracht met je wordt verrekend. Telkens 

wanneer de bouw weer zover is gevorderd dat een van de 

termijnen is vervallen, ontvang je van ons een verzoek tot 

betaling.

Eigendomsoverdracht
Deze geschiedt door middel van een zogenaamde “akte 

van levering” bij de notaris. In de koop- en aannemings-

overeenkomst wordt de uiterste datum van transport 

vermeld, terwijl tevens rekening moet worden gehouden 

met de geldigheidsduur van de hypotheekaanbieding. Op 

de leveringsdatum worden in het algemeen twee akten 

getekend: de akte van eigendomsoverdracht en de hypo-

theekakte.

Vrij Op Naam
De koopsom van de woning is vrij op naam, tenzij uitdruk-

kelijk anders vermeld. Niet in de koopsom zijn begrepen:

· alle kosten die verband houden met de financiering 

   van de woning;

· eventueel de vooruit verschuldigde premie 

   levensverzekering;

· de rente over termijnen die op het tijdstip van 

   ondertekening van de koop- en aannemings-

   overeenkomst reeds zijn vervallen;

· de premie voor de opstal- en/of risicoverzekering; de   

   aansluitkosten van telefoon, internet en centrale- 

   antenne-installatie; meubilair, huishoudelijke 

   apparatuur en losse kasten;

· de kosten die voortvloeien uit een eventuele 

   aanvraag van hypotheekgarantie; eventuele 

   wijzigingen in het BTW-percentage.

Mogelijkheden van meer- en minderwerken
Bij al onze huizen worden de verkrijgers in de gelegen-

heid gesteld te kiezen uit een ruime mogelijkheid aan 

alternatieven, zodat het huis zoveel mogelijk kan worden 

aangepast aan jouw persoonlijke wensen. Omtrent deze 

mogelijke alternatieven zul je uitvoerig worden geïn-

formeerd door onze kopersbegeleiding. Het huis dient 

echter te voldoen aan het bouwbesluit, de eisen van de 

nutsbedrijven en overige verordeningen, vergunningen, 

ontheffingen en dergelijke beschikkingen. In verband 

met deze eisen en de seriematigheid van het project is 

het weglaten of verplaatsen van sommige essentiële on-

derdelen (zoals vloeren incl. afwerking, dragende 

binnenwanden, leiding en/of leidingkokers, buiten-

gevels, kozijnen, e.d.) niet mogelijk, tenzij het een 

onderdeel is van de standaard alternatievenlijst.

Oplevering/sleuteloverdracht
Wanneer het huis gereed is krijg je een uitnodiging 

om samen met onze uitvoerder jouw huis te inspec-

teren voor oplevering. Als extra zekerheid wordt door 

ons, voor de oplevering, bij de notaris een bank-

garantie gesteld ter grootte van 5% van de aan-

neemsom. Tijdens de inspectie worden eventueel 

nog geconstateerde onvolkomenheden schriftelijk 

vastgelegd en, indien de aard van de werkzaam-

heden dit toelaat, zo mogelijk direct door ons ver-

holpen. Indien je aan al je financiële verplichtingen 

hebt voldaan, ontvang je na ondertekening van het 

opleveringsformulier de sleutels van jouw huis. Het in 

ontvangst nemen van de sleutels betekent voor ons 

dat het huis aan jou is opgeleverd.

Onderhoudsperiode
Gedurende drie maanden nadat je de sleutels hebt 

ontvangen kun je ons schriftelijk mededelen of 

nieuwe onvolkomenheden zijn ontstaan, die niet het 

gevolg zijn van verkeerd gebruik of het “werken” van 

materialen. Verlies daarbij niet uit het oog dat de 

materialen waarmee het huis is gebouwd nog 

kunnen gaan “werken”.

Woningborggarantie
De appartementen worden gebouwd met een 

garantie-certificaat van Woningborg. Zo ben je 

verzekerd van de kwaliteit en de afbouw van de 

woning. Door de garantieregeling van Woningborg 

ben je ook na de oplevering van je woning verzekerd 

van kwaliteit: garantie op materialen en bemiddeling 

indien je er met de aannemer niet uit zou komen. 

Genieten van je nieuwe woning en zeker weten dat 

alles goed geregeld is.

Klantgericht Bouwen
Lithos bouw & ontwikkeling is aangesloten bij de 

Stichting Klantgericht Bouwen. Zij meten de 

prestaties van aannemers door middel van enquêtes 

bij de bewoners van de opgeleverde huizen. Kijk eens 

op bouwnu.nl en lees hoe de klanten van Lithos hen 

beoordelen. Op basis van deze reviews is Lithos 

uitgeroepen tot derde beste bouwer van Nederland! 
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Deze brochure is nauwkeurig en met zorg samen-

gesteld aan de hand van de gegevens en tekeningen, 

zoals die zijn verstrekt door gemeentelijke diensten, 

nutsbedrijven, de architect, de constructeur en 

overige adviseurs van dit plan. Er is geprobeerd om je 

een goede en betrouwbare algemene indruk te 

geven van de plannen voor het project Winkel-

centrum Gageldonk. Er moet echter op worden 

gewezen dat het om een globale samenvatting gaat. 

De voor het afsluiten van de koop-en aannemings- 

overeenkomst geldende informatie is opgenomen in 

de bij de notaris gedeponeerde depotakte. Bovendien 

moet een voorbehoud gemaakt worden voor 

wijzigingen die voortvloeien uit de eisen van de over-

heid en nutsbedrijven. 

 

Indien wij genoodzaakt zijn andere dan de 

omschreven materialen te verwerken, bijvoorbeeld 

omdat de oorspronkelijke materialen niet of niet 

tijdig leverbaar zijn, zijn wij gerechtigd tijdens de (af) 

bouw wijzigingen in het plan aan te brengen, mits 

deze geen afbreuk doen aan de waarde, de kwaliteit, 

het uiterlijk aanzien en de bruikbaarheid van de 

woning. Als koper zul je hierover geïnformeerd 

worden. Er zal echter geen recht op verrekening 

ontstaan.

 

Indien de tekeningen in deze brochure verschillen 

van de beschrijving, geldt de beschrijving als 

bindend. Daar waar op de tekeningen meubilair, 

stoffering, tuininrichting en ander roerende goede-

ren zijn ingetekend dienen die alleen om een goede 

indruk te krijgen van de ruimte en indelings-

mogelijkheden. De goederen zijn niet in de koop- of 

aanneemsom inbegrepen. De aangegeven maten op 

de tekeningen zijn zogenaamde ‘circa maten’ en zijn 

onder voorbehoud van wijzigingen. 

 

Amersfoort

Lithos bouw & ontwikkeling

ONTWIKKELING MAKELAAR SAMENWERKING

Helmig Makelaardij en Taxatieburo o/z B.V.

Van der Rijtstraat 1

4611 PN Bergen op Zoom

Dorpsstraat 107

4661 HN Halsteren

Tel. 0164-685925

info@helmigmakelaardij.nl

DE KLEINE LETTERTJES GROOT

DISCLAIMER
Alle wijzigingen in teksten en tekeningen zijn voorbehouden aan Lithos bouw & ontwikkeling. Aan deze brochure 

is de grootste zorg besteed, desondanks kunnen er aan kleuren, (sfeer)beelden, fotografie, plattegronden en 

impressies geen rechten worden ontleend.

Wijk in ontwikkeling: wijmakendewijk.nl

Onderdeel:

Ruimte:

Buitenwerk

Platte daken

Daktrim

Hemelwaterafvoeren

Gevelmetselwerk

Voegwerk

Gevelbanden

Balkons

Hekwerken en leuningwerk

Raamdorpels

Lateien

Gevelkozijnen

Ramen

Voordeuren

Overige buitendeuren

Betimmeringen

Binnenwerk

Binnenzijde buitenkozijnen, -  
ramen, - deuren

Overig binnenschilderwerk

Hal

Toilet

Woonkamer/
keuken

Slaapkamers

Technische 
berging/
Techniek

Badkamer

Berging

Dekvloer

Vloertegels

Dekvloer

Dekvloer

Dekvloer

Vloertegels

Dekvloer

Behangklaar

Wandtegels tot 
ca. 1,20 m boven 
de vloer. Boven 
wandtegels spuit-
werk in structuur

Behangklaar

Behangklaar

Behangklaar/
Onafgewerkt

Wandtegels tot 
een het plafond

Behangklaar

Spuitwerk

Spuitwerk

Spuitwerk

Spuitwerk

Spuitwerk

Spuitwerk

Spuitwerk

Installatie conform tekeningen 

Hangend toilet, fonteincombinatie,
overige installatie conform tekeningen

Installatie conform tekeningen

Installatie conform tekeningen 

Installatie conform tekeningen

Hangend toilet, wastafelcombinatie, 
douchecombinatie, overige installatie 
conform tekeningen

Installatie conform tekeningen

Bitumen

Aluminium

PVC

Baksteen, waalformaat

Prefab beton

Prefab beton

Staal/Aluminium

Aluminium

Staal

Hardhout

Hardhout

Hout

Hout

Vezelcement

Zwart/Grijs

Grijs

Grijs

Roodbruin

Grijs

Grijs

Grijs

Grijs

Grijs

Roodbruin

Grijs

Grijs

Grijs

Grijs

Grijs

Als hierboven voor buitenwerk 
omschreven

Afgestemd op kleur binnen-
afwerking

Materiaal:

Vloer:

Kleur:

Wanden: Plafonds: Uitrusting:

KLEUR-EN MATERIAALSTAAT
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KIJK VOOR MEER INFO OP

WINKELCENTRUMGAGELDONK.NL


